Vésztő Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vérvételi Mintavételi Hely, Vésztő
laborasszisztens (Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C.
törvény szerint)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vérvételi laborban történő labor asszisztensi feladatok ellátása. Mintavételek és/vagy
vizsgálatok elvégzése. A vizsgálatokhoz szükséges anyagok, eszközök kezelése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Középfokú képesítés, A munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú
végzettség (klinikai szakápoló, körzeti-közösségi ápoló, ápoló OKJ
54, laboratóriumi asszisztens/szakasszisztensi képesítés),
 Büntetlen előélet
 SARS-CoV-19 koronavírus elleni védőoltás megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:








részletes szakmai önéletrajz
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megtekinthetik
érvényes működési kártya másolata
érvényes MESZK kártya másolata
végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tráher Éva személyügyi
ügyintéző nyújt, a 66/477-011/102. -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Vésztő Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 62. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: I/2082/2021 , valamint a munkakör megnevezését:
laborasszisztens (Egészségügyi szolgáltai jogviszonyról szóló 2020.
évi C. törvény szerint).
 Elektronikus úton Tráher Éva részére a titkarsag@veszto.hu E-mail
címen keresztül
 Személyesen: Tráher Éva, Békés megye, 5530 Vésztő, Kossuth Lajos
utca 62. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat nyerteséről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázati
feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak
személyes meghallgatására is sor kerülhet.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.veszto.hu
 Vésztő Város Hivatalos Facebook oldala
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a kinevezés első 3 hónapjára próbaidőt köt ki. A pályázó a pályázat
benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok

kezelője: Vésztő Város Önkormányzata, az adatkezelés célja: a meghirdetett
munkakörre megfelelő pályázó kiválasztása; az adatkezelés jogalapja: Az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a
sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen
pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő
személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő
köztisztviselők, illetve a pályázatról döntő személy. Egyéb tájékoztatás: a pályázó
kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai
törlését. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot az eljárás bármely szakaszában
a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

